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A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 25 de novembre de 2009, sota la 
presidència de l’Il.lm.  Alcalde-President Bernat Graupera i Fàbregas (CiU), es reuneixen els Tinents 
Alcalde senyors Josep Molina i Marchán (CiU), Josep Molins i Puig (CiU), Juan Manuel García i 
Concepción (CiU) i la senyora Sandra Carreras i Ruiz (CiU) i els Regidors Joan Mora i Buch (ERC-AM), 
Joan Rubal i Díaz (GLL-EPM), Víctor Ros i Casas (PP), Antoni Majó i Vivés (PP), Carlos Bartomeu i 
Castro (PP), la  senyora Susana Clerici (PP), la senyora Carme Bastida i Marco (PSC-PM) i senyor Josep 
Ruiz i Royo (SOS LLAVANERES), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez. 

 
Atès que s’ha obtingut el quòrum d’assistència previst a l’article 98. c) del Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
declara vàlidament constituït el Ple de l’Ajuntament i es passa a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia. 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 28 

D’OCTUBRE DE 2009. 
 

 La Regidora senyora Susana Clerici, del Grup Municipal del PP, vol que s’afegeixi, a la pàgina 15 de 
l’Acta, la paraula “monomarental” a totes les referències que es fan a família monoparental.  
 
 El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipals del PP, vol esmenar l’Acta en la 
pàgina 17, en el sentit que vol que consti el següent: “El senyor Carlos Bartomeu i Castro, en 
representació del Grup Municipal del PP, manifesta que l’última informació que tenien els Grups 
Municipals de l’oposició era que no s’havia pagat l’increment i es congratula perquè en presentar aquesta 
moció ha estat possible agilitzar el tema.” 
 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 2009, 
amb la inclusió de les dues esmenes esmentades. 
 

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 2 DE 
NOVEMBRE DE 2009. 
 

Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió celebrada el dia 2 de novembre de 
2009, sense cap esmena. 
 

3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN: 
A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 

 
- Decret núm. 484/2009, de 20 d’octubre, al decret núm. 530/2009, de 13 de novembre. 
-  

El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, demana aclariments 
respecte el Decret número 529/2009, de contractació temporal d’operaris de manteniment. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, demana aclariments 
respecte el Decret número 530/2009, d’aprovació i ordenació d’un pagament. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del  Grup Municipal d’ERC-AM, demana aclariments respecte el 
Decret número 513/2009, pregunta si aquest treballador és l’única persona que ha comès faltes de 
puntualitat. 
 
El senyor Alcalde fa una breu explicació del contingut del Decret número 513/2009. Pel que fa al Decret 
número 529/2009, comenta que es contracte a operaris de manteniment mitjançant plans d’ocupació. 
 
Respecte al Decret número 530/2009, explica que es tracta d’una bestreta a l’associació la Dona per la 
Dona.  
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia esmentades. 

 
4. APROVACIÓ DEL LOGOTIP I DEL DOCUMENT “MANUAL D’ESTIL. LOGOTIP 

COMERÇ DE SANT ANDREU DE LLAVANERES”. 
 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DEL LOGOTIP I DEL DOCUMENT “MANUAL D’ESTIL. LOGOTIP COMERÇ DE 
SANT ANDREU DE LLAVANERES”. 
 
Vist el pla d’acció de la Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme per al 2009 que preveu la 
creació d’un logotip que representi el sector comercial de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Atès que la Junta de Govern Local , en sessió celebrada el dia 31 d’agost de 2009, va aprovar el projecte 
de creació i presentació del logotip del comerç local de Sant Andreu de Llavaneres i el document 
“Manual d’estil” i l’adjudicació del contracte menor de serveis per l’elaboració del logotip del comerç 
local de Sant Andreu de Llavaneres.  
 
Vist l’informe del Departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 16 de novembre de 2009. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el logotip del comerç de Sant Andreu de Llavaneres “+ comerç, més Llavaneres” i el 
document que se’n deriva “Manual d’estil. Logotip comerç de Sant Andreu de Llavaneres”. 
 
Segon.-  NOTIFICAR  el present acord a la Unió de Botiguers i Serveis i als interessats per al seu 
coneixement i efectes. ” 
 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, del Grup Municipal de 
CiU, fa una breu explicació, i comenta que el cost total del logotip és de 1.322,40 euros. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 

 
5. APROVACIÓ DEL LOGOTIP I DEL DOCUMENT “MANUAL D’ESTIL. LOGOTIP 

FESTA DEL PÈSOL GARROFAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES”. 
 

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DEL LOGOTIP I DEL DOCUMENT “MANUAL D’ESTIL. LOGOTIP FESTA DEL 
PÈSOL GARROFAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES”. 
 
Vist el pla d’acció de la regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme per al 2009 que preveu la 
creació d’elements distintius de la Festa del Pèsol de Sant Andreu de Llavaneres: logotip identificatiu i 
manual d’estil. 
  
Atès que la Junta de Govern Local , en sessió celebrada el dia 16 de març de 2009, va aprovar l’activitat i 
la despesa de la Festa del Pèsol i de la Mostra del Pèsol de Sant Andreu de Llavaneres 
 
Vist l’informe del Departament de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 16 de novembre de 2009. 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
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Primer.- APROVAR el logotip identificatiu del Pèsol Garrofal de Sant Andreu de Llavaneres i el 
document que se’n deriva “Manual d’estil. Logotip del Pèsol Garrofal de Sant Andreu de Llavaneres”. 
 
Segon.-  NOTIFICAR  el present acord als participants a la 10a Festa del Pèsol i Mostra Gastronòmica de 
Sant Andreu de Llavaneres  i als interessats per al seu coneixement i efectes. ” 
 
El senyor Josep Molina i Marchán, Regidor-Delegat de Promoció Econòmica, del Grup Municipal de 
CiU, fa una breu explicació, i comenta que el cost total del logotip és de 1.645,76 euros. 
 
El senyor Alcalde felicita al senyor Molina per la tasca duta a terme. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 

6. APROVACIÓ DE L’ACTE DEFINITIU PER DECLARAR DESERT EL 
PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ALIENACIÓ DE 
SÒLS MUNICIPALS UBICATS AL POLÍGON D’ACTUACIÓ CAN RIVIÈRE I AL 
CARRER SANT ANTONI 2-4, DESTINAT A LA PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ 
D’HABITATGE PROTEGIT EN RÈGIM DE VENDA. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DE LA PROPOSTA REALITZADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE 
DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE D’ALIENACIÓ 
DE SÒL MUNICIPAL PER LA PROMOCIÓ DE VPO. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2007, va aprovar el Conveni 
marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona en matèria d’urbanisme, habitatge i activitats 
productives, el qual es va signar amb data 10 de desembre de 2007. 
 
Vista la proposta realitzada per la Diputació de Barcelona , de declarar desert el procediment 
d’adjudicació d’un contracte d’alienació del sòl de propietat municipal que s’haurà de destinar a la 
promoció i explotació d’habitatge protegit en règim de venda (Promoció Can Rivière, 11 habitatges, i 
Promoció c/ Sant Antoni ,25 habitatges ). 
 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 16 de novembre de 2009. 
 
Vistos els articles 74 i següents  del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR la proposta d’adjudicació presentada per la Gerència de Serveis d’Habitatge, 
Urbanisme i Activitat de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- DECLARAR DESERT el procediment d’adjudicació d’un contracte d’alienació del sòl de 
propietat municipal que s’haurà de destinar a la promoció i explotació d’habitatge protegit en règim de 
venda (Promoció Can Rivière, 11 habitatges, i Promoció c/ Sant Antoni ,25 habitatges ). 
. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució als interessats en l’expedient.” 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, fa una 
breu explicació de l’assumpte. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, recorda la pregunta que va formular al 
Ple anterior en relació a quines actuacions estava portant a terme el govern municipal per iniciar les obres 
dels habitatges de protecció oficial. Demana al govern que agillitzi el procés. 
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La senyora Carreras respon que ho està tramitant. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 
 

 
7. APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 

ANDREU DE LLAVANERES I LA MERCANTIL CENTROS TURÍSTICOS HISPANO 
DOMINICANOS, SA 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES I LA MERCANTIL “CENTROS TURISTICOS HISPANO DOMINICANOS S.A.” 
 
Vist el conveni urbanístic a signar entre la mercantil “ Centros Turísticos Hispano Dominicanos SA” i 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en virtut del qual aquest Ajuntament obtindrà una finca que 
podrà destinar a aparcament al servei dels usuaris de l’estació de RENFE, a canvi d’admetre l’activitat 
d’aparthotel en la finca de la mercantil la qual té com a ús principal l’hoteler. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 16 de novembre de 2009. 
 
Vist l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva 
redacció donada per la Disposició Addicional Novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny , 
pel qual s’aprova el text refós de la llei del sòl. 
 
Vist el que determina l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny , pel qual s’aprova el 
text refós de la llei del sòl, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- SOTMETRE  l'esmentat conveni a informació pública pel termini d'un mes mitjançant la 
publicació d'edictes al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit provincial, amb l'objecte que 
els interessats formulin al·legacions que considerin oportunes. 
 
El text de l’esmentat conveni s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
 
Segon.- CONSIDERAR aprovat el document, si no es presenten al·legacions en el termini atorgat a 
l’efecte, restant aquest incorporat a la documentació del POUM el qual ha de ser objecte d’aprovació. 
  
Tercer.-. FACULTAR l’Alcalde-President de l’Ajuntament per a la signatura de l’esmentat conveni i de 
tots els documents que siguin necessaris per fer efectiu el present acord. 
 
Quart.-  NOTIFICAR el present acord a tots els interessats, als efectes oportuns.” 
 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
que aquest conveni és d’interès públic, ja que s’obtindrà un solar al costat de l’estació de ferrocarril que 
es destinarà a aparcament. 
 
La senyora Carreras explica breument el contingut del conveni. 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, llegeix el següent 
escrit: 
 
“Ara vestit de conveni urbanístic es vol regularitzar i donar cobertura legal a les obres del Castell de Mar, 
(per legalitzar unes obres inicialment irregulars no ajustades als actuals paràmetres urbanístics). Si 
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l’aprovacio provisional del POUM ja contempla l’ús de l´APARTHOTEL no cal signar un conveni, que 
haguessin fet una cessió, un pacte o com li vulguin dir no feia falta fer un conveni amb les dues parts. 
 
Tot  i això amb l’excusa d´obtenir un petit terreny per aparcament davant del Castell de Mar  el qual està 
afectat per plans sectorials (LLEI DE COSTES, CARRETERES ETC). 
 
I per la futura ampliació de l’estació de RENFE. Li recordo que ja tenim 2 pàrquings a la zona i aquest 
seria el tercer. 
 
Els convenis es fan per legitimar l’interès públic i en aquest cas molt poc demostrat, per un pàrquing que 
ni ells mateixos els del Castell de Mar en fet servir durant al menys 20 anys . 
 
La seva mala ubicació d’entrada i sortida de  vehicles posaran en perill als qui l’utilitzin. 
 
S’ha preguntat o consultat al Ministeri de Fomento  si els hi deixaran fer aquest pàrquing? 
 
Al final crec que es tracta de donar cobertura legal i legalitzar la situació d’unes obres inicialment 
irregulars  sense  indemnització econòmica per un canvi d’usos d’activitat, que beneficiaran al Castell  de 
Mar i tot gràcies a l’activitat municipal, li recordo que la Llei d’Urbanisme catalana ja preveu la 
participació pública en un 10% d’aquestes operacions. 
 
Aquest canvi d’usos que pretenen donar en l’aprovació provisional del POUM no s’hauria d’haver valorat 
econòmicament;  pregunto? 
 
El nostre vot és en contra d’aquest  conveni urbanístic.” 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, creu que aquest conveni ve 
precedit d’una sèrie d’actuacions irregulars per part del privat. Reconeix que hi ha interès en poder 
disposar d’un aparcament al costat de l’estació del ferrocarril. 
 
El senyor Rubal pregunta si el benefici que obté l’Ajuntament és suficient per justificar el canvi d’usos i 
què obté el privat a canvi. Pensa que aquest conveni s’hauria d’incloure en el POUM. 
 
El senyor Rubal, per últim, demana que s’actuï de la mateixa manera envers tots els promotors. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, anuncia el seu vot a 
favor. Agraeix l’actitud de la senyora Sandra Carreras, Regidora d’Urbanisme, i la informació que li ha 
facilitat. Considera que el municipi guanyarà un espai d’aparcament i, per tant, es tracta d’un benefici 
important. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del  Grup Municipal d’ERC-AM, manifesta la seva confiança amb 
la senyora Carreras, però té dubtes respecte a aquest conveni. 
 
El senyor Mora llegeix el següent escrit; 
 
“Crec que aquest conveni aporta poc benefici al poble de Llavaneres perquè els terrenys que aconsegueix 
l’Ajuntament estan afectats per RENFE i carreteres. 
 
Recordar que aquest conveni ve provocat perquè els titulars de la finca inicien unes obres que no 
corresponien a la llicencia demanada. Estant en el govern vaig demanar aturar les obres. 
 
Aquest és un conveni que es porta a Ple per validar una irregularitat. 
 
Crec que les pressions que vaig fer perquè aturessin les obres van ser determinant, fins el punt de 
provocar la meva expulsió del govern.” 
 
Anuncia el seu vot en contra. 
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El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, reconeix que aquest conveni beneficia 
a la població de Sant Andreu de Llavaneres, ja que considera adient disposar d’un altre aparcament a 
l’estació.  
 
El senyor Ros recorda que el seu Grup sempre ha donat suport als convenis urbanístiques en benefici de 
la població. 
 
La senyora Sandra Carreras recorda que es va obrir un expedient i que es van enderrocar part de les obres. 
Si s’aprova després el POUM podrà tornar a edificar allò que ha enderrocat. 
 
El senyor Alcalde felicita a la Regidora d’Urbanisme. Pensa que el conveni beneficia al municipi  pel que 
fa a l’aparcament i es disminueix l’edificabilitat actual. 
 
Recorda al senyor Mora que haurà de justificar molt el seu vot en contra. 
 
El senyor Mora pregunta si els terrenys de l’aparcament serien igualment propietat de l’Ajuntament 
després de l’aprovació del POUM. 
 
La senyora Carreras explica que, un cop aprovat el POUM el terreny passaria a ser propietat de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor Alcalde es dirigeix al senyor Mora i li comenta que no es pot fer política amb rancúnia. 
 
Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de 
CiU, PP i PSC-PM, 2 (dos) vots en contra dels Grups Municipals d’ERC-AM i SOS LLAVANERES i 1 
(una) abstenció del Grup Municipal de GLL-EPM. Per tant resulta aprovat l’assumpte, sense cap esmena. 
 
 

8. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA DE SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 
Vist el text de l’Ordenança Municipal de civisme i convivència ciutadana de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Vist l’informe de l’Inspector Cap de la Policia Local. 
 
Atès que aquest Ajuntament vol promoure la convivència i el civisme, garantint en tot moment els 
principis de tolerància, seguretat ciutadana i salubritat ambiental, es considera convenient regular-ho a 
través d’una norma que ho reguli i que actuï com a eina fonamental per tal de construir un poble com a 
projecte col·lectiu dels homes, les dones, els infants, el jovent i les persones més grans que formem la 
comunitat, amb la voluntat que esdevingui un espai d'oportunitats per al desenvolupament i per a la 
convivència de totes i tots nosaltres, sense exclusions i amb capacitat per avançar dia a dia en la millora 
de la justícia i la cohesió social.  
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 16 de novembre de 2009. 
 
Vistos els articles 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 60 i següents del Decret 
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; es 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:   
      
Primer.-  APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Sant 
Andreu de Llavaneres. 
 
El text de l’esmentada Ordenança s’incorpora al present acord mitjançant annex a tots els efectes legals. 
      
Segon.- SOTMETRE l’Ordenança a informació pública i audiència als interessats durant un període de 
trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el BOP, en el 
DOGC i en el diari El Periódico, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En el supòsit 
de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord exprés. 
 
Tercer.- PUBLICAR el text íntegre de l’Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, recorda que el seu 
Grup va ser l’impulsor d’aquesta ordenança i que es va acordar que es farien reunions per tal d’arribar a 
un acord.  
 
També comenta que el Regidor senyor Juan Manuel García i Concepción (CiU), Regidor-Delegat de les 
Àrees de Governació, Via Pública i Serveis Municipal, li va assegurar que volia consensuar el text de 
l’ordenança i que les seves aportacions serien recollides. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, manifesta el següent: 

“Començo, senyor García per demanar-li que quan es porti un tema a ple, tinguin com a mínim el detall 

de posar tota la informació a l’expedient. Ahir encara no hi havia còpia del text de l’ordenança que porta 

avui al ple. A més, en el dictamen d’aquest expedient diu: 

“Vist l’informe del Cap de la Policia Local” i aquest informe no hi era encara ahir, un dia abans del ple, a 

l’expedient. No sabem si es va treure o si és que l’informe no s’ha fet mai. A l’expedient no hi era. Així 

que no sé quin text proposa i vostès no saben quina ordenança estan aprovant. 

Però deixi’m repassar amb vostè i amb tots els presents el text que jo tinc des de dijous o divendres passat 

i que no sé si està modificat avui que l’hem de votar: 

Vaig repassar parts del text que fan referència a normatives superiors a l’ordenança remarcant que són 
aspectes ja regulats, com, per exemple l’expedició de begudes alcohòliques a menors o la venda o 
distribució il·legal d’estupefaents en locals públics (art. 24), referències a obligacions ciutadanes amb 
l’afegit del text de l’ordenança “només en el cas que la legislació ho prevegi” o “quan siguin requerits per 
disposició legal”, redundants i que apareixen en abundància en el text de l’ordenança.  

 

Vaig fer referència a prohibicions com la de netejar un vehicle o un animal en un solar sense edificar fins 

i tot als propietaris, la de jugar a determinades coses en els parcs i espais públics la prohibició de jugar 

amb bicicletes, patinets i altres. 
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A banda d’aquestes formalitats, senyor García, a aquest text li faltaven, al nostre entendre, algunes voltes 

pel filtre. Pel filtre de la llibertat i no de la prohibició. És clar que tothom ha de respectar els altres, és 

evident que hem de fomentar el respecte pel mobiliari urbà, no trencar fanals, ni bancs. Però és que, a més 

de tot això, vostès posen com a falta (article 40, apartat c) alterar la sortida d’aigua d’una font. Això que 

tots hem fet de petits de posar el dit sota l’aixeta i esquitxar un altre nen . 

Tampoc volem que es venguin begudes alcohòliques a menors o que es pugui vendre drogues, però és que 

això ja està prohibit per la llei.  

Gent de Llavaneres també vol un comportament més cívic, més respectuós, però a vostè li fan por les 

reunions i el diàleg. Vam fer una reunió fa uns mesos, quan SOS va proposar un text i vostè no ens ha 

convocat mai més. 

Parlen dels “estàndards mínims de convivència”. Quins són aquests estàndards. Escolti, això és una 
normativa i no pot estar al que li sembli a vostè o a un policia local o un altre, o a un agent cívic en cada 
moment. Les normes han de ser clares per donar seguretat jurídica, per no ser arbitraries.”  
 
El senyor Rubal creu que hi ha una sèrie d’incoherències en el text de l’ordenança. Posa com exemple 
l’article 9,b), el contingut del qual és el següent: “(...) l’Ajuntament durà a terme les polítiques de foment 
de la convivència i el civisme que siguin necessàries per aconseguir que les conductes i actituds de les 
persones que son a la vila s’adeqüin als estàndards mínims de convivència amb l’objectiu de garantir el 
civisme i de millorar la qualitat de vida a l’espai públic. Concretament, i sens perjudici de les altres 
(...)”. Pensa que l’expressió “estàndards mínims” és poc concreta.  
 
També pensa que caldria concretar certs aspectes de l’ordenança, com ara el que es refereix a la venda de 
begudes alcohòliques, substàncies estupefaents, a la circulació de vehicles als parcs públics... 
 
Per últim, el senyor Rubal manifesta que considera que al text de l’ordenança li falta més llibertat i més 
tolerància i no tanta prohibició. 
 
El senyor Rubal demana que el senyor Secretari llegeixi l’article 102 de l’Ordenança. 
 
El senyor Alcalde no autoritza la lectura de l’article. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que se la va convocar a una 
reunió fa tres mesos i que se li va facilitar un esborrany d’ordenança. El senyor García va demanar 
aportacions i el seu Grup en va fer.  
 
La senyora Bastida considera que és necessària l’ordenança de civisme i creu que s’hauria d’aprovar per 
consens. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del  Grup Municipal d’ERC-AM, demana que es deixi el punt sobre 
la taula. Afirma que hi ha aportacions dels Grups Municipals de SOS LLAVANERES, PSC-PM i PP i 
que el seu Grup no ha vist les modificacions. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, explica que el seu Grup Municipal ha 
fet aportacions i han estat recollides. Considera molt positiva l’ordenança pel poble. 
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El senyor Alcalde llegeix els següents paràgrafs del Preàmbul de l’Ordenança de Civisme: 
 
“L’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, amb l’objectiu d’establir un clima de convivència i 
civisme, ha elaborat aquesta ordenança com una eina més en la lluita contra les actituds negligents i 
irresponsables que deterioren la qualitat de vida de totes i tots els habitants del nostre poble. Aquestes 
actituds han de ser corregides per tota la ciutadania, i no només per part de l’Administració. De la 
convivència i el civisme, tots en som responsables!  
 
Així s’expressa el compromís de l’Administració municipal de prestar els serveis públics adequadament i 
de vetllar pel compliment del que estableixen les normes incloses en aquesta ordenança, amb l’objectiu 
bàsic de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sant Andreu de Llavaneres. “  
 
 Sotmès a votació l’assumpte s’obté el resultat següent: 10 (deu) vots a favor dels Grups Municipals de 
CiU, PP i PSC-PM i 3 (tres) abstencions dels Grups Municipals de GLL-EPM, ERC-AM i SOS 
LLAVANERES. Per tant resulta aprovat l’assumpte, sense cap esmena. 
 
El senyor Joan Mora i Buch, del Grup Municipal d’ERC-AM, vol fer constar que en l’expedient no consta 
el text final de l’ordenança. 
 

9. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 
NÚM. 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, OBRES I 
INSTAL.LACIONS I DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, OBRES I INSTAL·LACIONS I DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES. 
 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords 
de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de 
gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació 
de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al 
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
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Vist l’article 25.2, c)  del text refós de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Hisendes Locals, preveu 
com a competència municipal la promoció i gestió d’habitatges. 
 
Atès que els projectes previstos per aquest Ajuntament pel que fa a la construcció d’habitatge protegit al 
carrer Sant Antoni i en l’espai del Parc de Can Rivière, no han assolit  els objectius previstos, i per tal de 
poder finalitzar aquest processos i així evitar molèsties als beneficiaris de l’adjudicació, es considera 
oportú modificar l’Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’Impost sobre construccions, obres i 
instal·lacions, en el sentit d’introduir una bonificació del 90% a favor de les construccions , instal·lacions 
i obres que es declarin d’especial interès o utilitat municipal quan concorrin circumstàncies socials, 
culturals, històrico-artístiques o de foment del treball que ho aconsellin. 
 
Atès que, pels  mateixos motius es considera adient modificar l’Ordenança Fiscal número 7, reguladora 
de les llicències urbanístiques, en el sentit d’introduir una bonificació del 90% a favor de les 
construccions , instal·lacions i obres que es declarin d’especial interès o utilitat municipal quan concorrin 
circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del treball que ho aconsellin. 
 
Vista la Memòria del Regidor d’Hisenda, els informes de la Secretaria i la Intervenció. 
 
Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 16 de novembre de 2009. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 

A C O R D S 

Primer.- APROVAR la declaració d’obres d’especial interès de les corresponents a la construcció 
d’habitatges de protecció oficial en el carrer de Sant Antoni i a l’espai del Parc de Can Rivière. 
 
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 
3, reguladora de l’Impost sobre construccions, obres i instal·lacions, que quedaria redactat de la següent 
manera: 
 
“Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa. 
 
S’estableix una bonificació del 90% a favor d’aquelles construccions , instal·lacions i obres que es 
declarin d’especial interès o utilitat municipal quan concorrin circumstàncies socials, culturals, 
històrico-artístiques o de foment del treball que justifiquen aquesta declaració. 
 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, mitjançant el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.” 
 
Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’article 7.1 de l’Ordenança Fiscal 
número 7, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques, que quedaria redactat de la següent manera: 
 
“Article 7. Beneficis fiscals 
 
Es concedirà una bonificació del 90% a favor d’aquelles construccions , instal·lacions i obres que es 
declarin d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, 
històrico-artístiques o de foment de l’ocupació ho justifiquin. 
 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de l’Ajuntament i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte 
passiu, mitjançant el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.” 
 
Quart.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així 
com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
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Cinquè.- CONSIDERAR aprovada definitivament la modificació de les ordenances fiscals en el supòsit 
de què durant el període d’informació pública no es formuli cap reclamació.” 

 
La senyora Sandra Carreras i Ruiz, del Grup Municipal de CiU, Regidora-Delegada d’Urbanisme, explica 
que es tracta d’una mesura per desencallar les dues promocions d’habitatges de protecció oficial. 

 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del  Grup Municipal d’ERC-AM, demana que s’introdueixin els 
apartats que consten a la moció presentada pel seu Grup Municipal. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, anuncia el seu vot a favor. 
 
Sotmès a votació l’assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena. 

 
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES PER A LA 

MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 
“El Grup Municipal de Gent de Llavaneres, i en representació seva, el regidor i portaveu senyor Joan 
Rubal Díaz, presenta al Ple la següent MOCIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9 DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La fórmula que s’aplica actualment per al torn de preguntes durant els plens, en no estar definida al 
Reglament Orgànic Municipal (ROM), queda a discreció del que disposi l’alcalde. Habitualment, per no 
dir sempre, el sistema que s’imposa als regidors de l’oposició és del de formular totes les preguntes 
consecutivament i, a continuació, es responen totes seguides per part del regidor corresponent. 

Durant els darrers plens s’han produït nombroses discussions i debats sobre si algunes preguntes 
formulades havien estat ja contestades o no pel regidor interpel·lat. Aquestes discussions s’han tancat 
sovint amb la intervenció de l’alcalde donant les preguntes per ja contestades i retirant la paraula al 
regidor que preguntava. 

Com sigui que entenem que aquest sistema perjudica a la transparència de l’exposició i que sovint queden 
preguntes per respondre sense possibilitat de tornar-se a formular aquelles no contestades pel govern. 

Entenem que això afecta a l’eficàcia del treball d’oposició i a la tasca de control de l’executiu municipal. 

És per això que  Gent de Llavaneres proposa l’adopció del següent  

ACORD: 

PRIMER. Que es modifiqui el Reglament Orgànic Municipal en el seu article 9 afegint un apartat que 
defineixi un sistema més clar i transparent per al torn de preguntes. El text del nou apartat que es proposa 
afegir és el següent: “Les preguntes es formularan una a una, en una seqüència de pregunta-resposta 
immediata; és a dir, formulant la següent pregunta després d’haver-se donat resposta a l’anterior i, 
quedarà a discreció del regidor que pregunta la possibilitat de formular-les totes seguides per a ser 
respostes de la mateixa manera.”  
 
Joan Rubal Díaz 
Regidor del Grup Municipal de Gent de Llavaneres 
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Sant Andreu de Llavaneres, a 18 de novembre de 2009” 
 
El senyor Rubal llegeix la moció. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, està d’acord amb el contingut de la 
moció i la considera coherent. 
 
El senyor Alcalde recorda que el seu Grup Municipal va votar en contra del ROM. 
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: vuit (8) vots a favor dels Grups Municipals del PP, GLL-
EPM, PSC-PM, ERC-AM i SOS LLAVANERES i cinc (5) vots en contra del Grup Municipal de CIU. 
Per tant, la moció resulta aprovada. 
 
 

11. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PP, ERC, PSC I GENT DE 
LLAVANERES, DE REPROVACIÓ A L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT. 

 
Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General: 
 

“Els regidors i portaveus dels Grups Municipals del Partit Popular de Catalunya, senyor VICTOR ROS, 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, senyor JOAN MORA, del partit dels Socialistes de Catalunya, la 
senyora CARME BASTIDA i de Gent de Llavaneres, senyor JOAN RUBAL, presenten per al seu debat i 
votació en el Ple Municipal la següent moció: 

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Vista la successió de notícies publicades en els diversos mitjans de comunicació, referents a presumptes 
irregularitats de caràcter urbanístic, i sense posar en dubta la possible gravetat d’aquestes –cas de 
comprovar-se com a certes- i sobre les quals s’haurà de pronunciar, en el seu moment l’Autoritat Judicial 
corresponent, i, si arriba el cas, responsabilitzarà.  

Vista l’actitud de l’Alcalde en les seves declaracions a mitjans de comunicació, sense informar a la resta 
de Grups del Consistori, adoptant decisions de forma totalment unilateral.  

Vista la seva peculiar forma d’entendre les instruccions rebudes de l’Autoritat Judicial.  

Vista la postura de l’Alcalde volent justificar en Comissió Informativa allò injustificable, intentant mentir 
a la resta de grups de l’oposició i llençant amenaces, ni tan sols velades.  

En definitiva, vistes totes les actuacions del nostre Alcalde que perjudiquen el bon nom del nostre poble, 
provocant amb les seves declaracions i actitud, un autèntic judici mediàtic a tots els Grups Municipals, o 
als seus representants de forma personal, és per això que els portaveus dels Grups a dalt esmentats, 
sol·liciten al Ple la següent  

PROPOSTA D’ACORD  

1r - REPROVAR a l’Alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, senyor BERNAT GRAUPERA i 
FÀBREGAS per la seva actuació davant els fets descrits. 

2n – Que, essent la citada reprovació la segona durant aquest any, no sigui simplement una moció més, 
sinó que serveixi realment per a que el senyor GRAUPERA modifiqui de forma radical el seu 
comportament, no només en situacions excepcionals com aquesta, sinó de manera general. 
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3r. Donar trasllat de la resolució, cas d’aprovar-se la moció als següents òrgans i ens:  

 a) GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  

 b) PARLAMENT DE CATALUNYA.  

 c) FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.  

 d) ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.  

 e) DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  

 f) CONSELL COMARCAL DEL MARESME.  

 g) TITULAR DEL JUZGADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL QUE INSTRUEIX LES 
DILIGÈCIES RELACIONADES AMB EL CAS PRETÒRIA.  

 h) ÒRGANS DE DIRECCIÓ DE LA FEDERACIÓ DE PARTITS DE CONVERGÈCIA 
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA I UNIÒ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (CIU).  

 i) TOTES LES ASSOCIACIONS I ENTITATS DE LA POBLACIÓ DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES.  

Sant Andreu de Llavaneres, 18 de Novembre de 2009  

VICTOR ROS  JOAN MORA  CARME BASTIDA   JOAN RUBAL“ 
 
El Regidor senyor Josep Ruiz i Royo, del Grup Municipal de SOS LLAVANERES, explica que no 
reprovarà l’actuació de l’Alcalde, considera que ha actuat correctament i que té llibertat per actuar com 
consideri oportú. Pensa que cal actuar amb la màxima transparència. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, llegeix el següent: 

“Quan 8 dies després del cas Pretòria ens va convocar, per fi als regidors de l’oposició, vaig posar la 

meva esperança en una possible rectificació seva per com havia portat el tema.  

Però en aquella reunió, no només no rectificava, sinó que ens va explicar com se sentia, la pressió a la que 

es va veure sotmès per la situació i, fins i tot, al final, enlloc de reconèixer que s’havia equivocat arribava 

a dir que s’enviaria més informació al jutge de l’Audiència nacional gairebé com una amenaça a alguns 

membres de l’oposició. Després del que ens ha tocat veure del seu comportament, apareixent 

contínuament en mitjans de comunicació sense pensar que estava afectant al bon nom del poble i veient 

com ignorava als membres de l’oposició, entenem que no és capaç de reconèixer el seu error i hem de ser 

els membres de l’oposició de l’Ajuntament els que reprovem la seva actitud i el seu comportament.”  

 

La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, es dirigeix al senyor Ruiz 

i li comenta que l’Alcalde representa a tot el poble i que no pot fer el que vulgui. Recorda que el seu Grup 

va demanar que es celebrés una reunió de tots els Grups Municipals i que no es va voler. 

 

La senyora Bastida vol fer constar que es va assabentar per la premsa que l’Ajuntament es personarà com 
a acusació particular.  
 
 
 



 14

També recorda que es va denegar una moció per urgència presentada pel Grup Municipal del PSC-PM, i 
que ara es convoca la comissió de seguiment, quan ja està tot fet. Demana màxima transparència i 
informació. 
 
La senyora Bastida pensa que l’Ajuntament no ha fet res, i que no s’ha vetllat pel bon nom del municipi 
ni dels treballadors. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del  Grup Municipal d’ERC-AM, explica que no li agrada presentar 
una moció de reprovació a l’Alcalde però no ha tingut més remei. 
 
Comenta que va demanar al senyor Alcalde que truqués als Regidors que estaven fora del municipi per 
informar-los i tranquil·litzar-los. Recorda que els Regidors representen a tota la població. 
 
Per últim, demana al senyor Alcalde que actuï amb seriositat, dignitat i transparència. 
 
El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, agraeix el suport rebut per part del 
senyor Alcalde, el qual considera que va fer declaracions tendencioses. Al respecte el senyor Alcalde li va 
respondre que es  va veure obligat a fer-ho per aclarir dubtes. 
 
El senyor Ros explica que als quatre de Grups Municipals (PP, ERC-AM, GLL-EPM i PSC-PM) també 
els va trucar la premsa i no van fer cap tipus de declaració per responsabilitat, i que el tema està en mans 
de l’Audiència Nacional, que és qui ha de resoldre. 
 
El senyor Ros pensa que el senyor Alcalde ha fet precampanya electoral. Afirma que, un cop s’aclareixi 
tot presentarà una querella contra el senyor Josep Ruiz. 
 
Recorda que l’Audiència Nacional va demanar un expedient arxivat per la Fiscalia i el senyor Alcalde va 
enviar-ne sis al·legant que li havia demanat l’Audiència Nacional. Pensa que el senyor Alcalde va faltar a 
la veritat. 
 
Recorda la situació produïda a la Comissió Informativa General. 
 
El senyor Alcalde nega que hagi fet declaracions tendencioses. Considera que com Alcalde ha de donar la 
cara quan els que ho havien de fer no ho han fet, i ha d’enviar tot allò que entén que pugui estar vinculat 
amb el cas. 
 
També retreu al senyor Mora que es donés la mà públicament amb el Regidor del Grup Municipal de SOS 
LLAVANERES i que demanés començar de zero amb el tema urbanístic (POUM). 
 
El senyor Alcalde comenta que qui reprova és sempre el poble de Sant Andreu de Llavaneres. Considera 
que ha actuat de forma correcta. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, es dirigeix a l’Alcalde i li diu 
que és un cínic i que ha actuat amb manca de coherència. 
 
La Regidora senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, recorda que el senyor 
Alcalde no va trucar als Grups Municipals per informar del cas i critica les formes de l’Alcalde pel que fa 
a la manca d’informació i de respecte vers els Regidors de l’Ajuntament. 
 
Per últim, la senyora Bastida recorda a l’Alcalde que governa amb minoria. 
 
El senyor Alcalde recorda que es tracta d’una minoria “voluntària”. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del  Grup Municipal d’ERC-AM, vol deixar constància de la 
llibertat per presentar mocions conjuntes entre els Grups Municipals, i explica que un Diputat d’ERC va 
venir a Sant Andreu de Llavaneres per donar-li suport. 
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El senyor Ros recorda que, efectivament qui  reprova és el poble de Sant Andreu de Llavaneres, ja que 
aquesta moció la signen quatre Grups Municipals els quals representen la majoria de la població. Demana 
a l’Alcalde que actuï com a tal. 
 
El senyor Alcalde afegeix que el Grup Municipal de GLL-EPM, demana la dimissió del senyor Ros per 
aquest cas.  
 
Sotmesa a votació, s’obté el resultat següent: set (7) vots a favor dels Grups Municipals del PP, GLL-
EPM, PSC-PM i ERC-AM i sis (6) vots en contra dels Grups Municipals de CIU i SOS LLAVANERES. 
Per tant, la moció resulta aprovada. 
 

12. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DE LLAVANERES. 
 
Preguntes del Grup Municipal de Gent de Llavaneres a l’alcalde senyor Graupera  
 

1. De la partida que el Ple va acordar crear com a Ajut extraordinari a Famílies per pal·liar 

situacions de necessitat per la crisi, quina part dels diners s’han utilitzat a data d’1 de novembre? 

 

2. Té previst el govern actuacions de retall de la despesa en el pressupost vigent per ajustar-se al 

nivell d’ingressos actual? Si és així, volem saber quines són aquestes mesures d’estalvi. 

 

3. Pensa el govern tirar endavant alguna de les propostes aprovades pel Ple dins el marc del 

Projecte de l’Ajuntament Jove? Si és així, ens agradaria saber quina. 

 

Preguntes del Grup Municipal de Gent de Llavaneres al regidor de Medi Ambient senyor Juan Manuel 
García  
 

4. Quan i amb quin personal preveu el regidor posar en marxa el servei de grua municipal? 

 

5. Quan pensen donar compliment a la moció aprovada el mes d’abril sobre l’ordenació del trànsit 

a l’Ametllareda? Si estan treballant, volem saber en quina fase es troben els treballs. 

 

6. Quin és el criteri del regidor sobre la reclamació econòmica d’alguns agents per la dedicació a 

les microespecialitats que van entrar al registre fa unes setmanes? S’ha elaborat algun informe 

des del responsable màxim de la Policia Local? 

 

7. A l’esborrany de la revista municipal es diu que “es deroga l’impuls del Pla de Transport. 

Significa això que el govern no invertirà en la millora del servei de bus, fora de les marquesines? 

Abandona el govern la voluntat de portar el bus a altres barris o estendre l’horari de servei? 

 

8. Tenen previst invertir diners en la instal·lació de càmeres de vigilància al carrer? Si és així, quina 

quantitat tenen previst aproximadament dedicar a aquest concepte? 
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Preguntes del Grup Municipal de Gent de Llavaneres al regidor d’Hisenda, promoció Econòmica, 
Turisme i Recursos Humans senyor Josep Molina i Marchán  
 

9. Per què el Departament d’Intervenció va modificar la partida 222 62302 de manera diferent al 

que vam decidir al Ple en la modificació de crèdit 3/2009? 

10. Ara, que ja han pagat una compra amb uns diners que no havien de ser en aquesta partida, qui és 

el responsable d’aquesta desviació del pressupost? 

11. Com pensen restablir la situació de les partides afectades pel pagament inadequat i la variació 

del pressupost contra el mandat del Ple? 

 

Joan Rubal Díaz 

Regidor de Gent de Llavaneres-EPM 

Sant Andreu de Llavaneres, 18 de novembre de 2010” 

El senyor Alcalde, a la pregunta número 1, respon que de la partida que el Ple va acordar crear com a Ajut 

extraordinari a Famílies per pal·liar situacions de necessitat per la crisi, fins el dia 1 de novembre 

d’enguany,  s’han destinat 9.500,00 euros. 

A la pregunta número 2, respon que el Govern té previstes una sèrie de mesures per tal de retallar les 

despeses que ja s’han adoptat. 

Pel que fa a la pregunta número 3, contesta que el govern tirarà endavant totes les propostes aprovades pel 

Ple dins el marc del Projecte de l’Ajuntament Jove. 

El Regidor senyor Juan Manuel García, respon a la pregunta número 4, respon  que el servei de grua 

municipal està previst que entri en funcionament el primer trimestre del 2010, actualment s’està estudiant 

el tema del personal. 

A la pregunta número 5 el Regidor respon que es va arribar a un acord amb el veïns de l’Ametllareda i 

que s’està treballant en el tema. 

A la pregunta número 6, el senyor García, contesta que el criteri és el mateix i que ell hi està d’acord. 

Manifesta que li sorprèn l’actitud del senyor Rubal. 

El Regidor senyor Garcia respon a la pregunta número 7 afirmant que no ha vist cap esborrany i que no es 

derogarà res relacionat amb el Pla de Transport, al contrari, s’intentarà millorar el servei. 

Per últim, respecte a la pregunta número 8, confirma que no està previst instal·lar càmeres de vigilància al 

carrer. 

El Regidor senyor Josep Molina i Marchán, respon a la pregunta número 9 que la modificació de la 

partida 222 62302 de manera diferent al que vam decidir al Ple en la modificació de crèdit 3/2009 va ser 

un error administratiu que ja s’ha esmenat i ja s’han regularitzat les partides. 

Pel que fa a les preguntes número 10 i 11, el senyor Molina respon que no s’ha fet cap pagament 

inadequat i que ja va respondre a aquesta qüestió en el Ple anterior. 
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13. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM. 
 
La senyora Carme Bastida i Marco, en representació del Grup Municipal del PSC-PM, formula les 
preguntes següents: 
 
“Carme Bastida Marco amb DNI 38844895 B com a portaveu i regidora del grup PSC-PM de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres presenta les següents preguntes al Ple del 25 de Novembre 
2009: 
 
A L’Alcalde: 
 
Donat que l’Audiència Nacional va requerir a aquest Ajuntament una documentació concreta i vostè ha 
enviat més, 
 

• Quin criteri ha fet servir per determinar la documentació a enviar a l’Audiència Nacional? 
• És conscient que entre la documentació lliurada hi ha convenis aprovats sent vostè Alcalde? 
• S’ha pensat en les conseqüències que podem tenir com a Ajuntament? 
• És cert que vostè va prometre a les treballadores de l’escola bressol Minerva un augment de sou 

sense els tràmits administratius oportuns?” 
 
El senyor Alcalde contesta que s’ha guiat pel criteri de col·laboració amb la justícia. 
Pel que fa a la segona pregunta, el senyor Alcalde respon que els convenis lliurats modifiquen els 
anteriors. 
A la tercera pregunta respon que l’Ajuntament vol col·laborar amb la justícia. 
 
Per últim, contesta que es va comprometre a millorar la situació laboral de les treballadores de les dues 
escoles bressol municipals i està treballant per aconseguir-ho. 
 

14. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 
 
El regidor senyor Joan Mora i Buch presenta al proper ple de 25 de novembre de 2009 les següents 
preguntes: 
 
           “ 

1. Horari i el quadrant dels treballadors que donaran el servei al mòdul de Sant Pere. 
 
2. Quin ha estat el procés d’adjudicació per comprar el mòdul de Sant Pere, tenint en compte 

que el cost és de quasi 60.000 euros i tenia informes negatius de diferents tècnics? 
 
3. La transparència ha de regir totes les actuacions d’Alcaldia. Perquè es va realitzar el canvi 

de gestoria. Quin era el cost anual per tramitar les nòmines dels treballadors abans del canvi 
de gestoria? Quin cost és el que tenim ara? 

 
4. La transparència ha de regir totes les actuacions d’Alcaldia. Es va demanar pressupost als 

corredors d’assegurances locals per tal que aquests tinguessin opció de continuar com 
asseguradors de l’Ajuntament? 

 
5. La transparència ha de regir totes les actuacions d’Alcaldia. Les factures dels controls 

dactilars instal·lats a diferents edificis de propietat municipal (Ca l’Alfaro, Prefectura de la 
Policia, Ajuntament i Escorxador), sumen un import molt superior a 20.000 euros. 
S’ha contractat aquest servei pel procediment establert pel Règim de l’Administració 
Pública? S’ha adjudicat per decret d’alcaldia? 

 
6. La transparència ha de regir totes les actuacions d’Alcaldia. La compra de l’Escola Bressol 

Sant Nicolau i el seu pagament va seguir tots els procediments establerts pel Règim de 
l’Administració Local, exposició pública de pagaments, crèdits... 
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7. La transparència ha de regir totes les actuacions d’Alcaldia. Ha promès unes millores de sou 
a treballadors d’empreses contractades per l’Ajuntament sense fer les modificacions 
econòmiques dels contractes de l’empresa adjudicatària ni les modificacions de crèdit 
corresponents en el Pressupost Municipal? 

 
8. La transparència ha de regir totes les actuacions d’Alcaldia. És conscient que no pot tocar en 

un any el contracte econòmic d’adjudicació de l’escola bressol Sant Nicolau? És cert que tot 
i ser-ne coneixedor ha promès aquestes millores de sou? 

 
9. La transparència ha de regir totes les actuacions d’Alcaldia. Sabia vostè que hi havia un 

error econòmic en el preu de sortida en el procés de concurs per adjudicar l’escola bressol 
de Sant Nicolau? No va fer res per modificar-lo? Desprès de la seva promesa de millora de 
sous, és coneixedor que el cost serà de uns 395.000 euros? Sap que aquest preu és el que 
tenia que haver sortit aquest concurs? 

 
10. La interlocutòria d’en Garzón ha implicat en la trama urbanística a membres del seu partit. 

Per tant, li prego que ens informi de : 
 

Coneixia que Prenafeta i Alavedra participaven en l’operació de Can Rivière? 
Ens assegura que Genis Carbó no va assistir a cap de les reunions que va organitzar 
l’Ajuntament per explicar i aportar idees sobre el POUM? 
 

11. Tots els Grups Municipals disposen d’ordenador i despatx per fer les seves reunions i poder 
exercir les seves funcions. Esquerra, després de 9 mesos a l’oposició és l’únic grup que 
encara no en té. Donarà despatx i ordinador al Grup d’Esquerra abans d’acabar l’any? 

 
12. La transparència ha de regir totes les actuacions d’Alcaldia. Quin era el cost total anual de 

l’empresa Fornells? Quin era el cost total anual de l’empresa Duran Pons? 
Quin és el cost total anual de l’empresa AEA Nòmines? Quin és el cost total anual de 
l’empresa MIR Advocats? Quin és el cost total anual dels serveis del professional Iñaki 
Olmo? 

 
Joan Mora i Buch 
Grup Municipal d’Esquerra Llavaneres” 
 
El senyor Regidor Juan García, respon a la primera pregunta, afirmant que hi ha un horari de servei per 
part de la Policia Local, hi ha un quadrant. 
 
La senyora Regidora Sandra Carreras, pel que fa a la segona pregunta, explica que es van sol·licitar tres 
ofertes per la compra del mòdul. 
 
A les preguntes número 3 i 4, el Regidor senyor Josep Molina, confirma, pel que fa a la tercera pregunta 
que es van demanar pressupostos a diferents gestories. Explica que el termini d’un o dos anys es realitzarà 
un curs al personal de l’Ajuntament per tal de poder tramitar les nòmines abans de la fi de l’any 2010. 
Respecta a la quarta, explica que l’Ajuntament va rebre ofertes de diferents asseguradores i que 
l’adjudicatària venia recomanada per l’Associació Catalana de Municipis. Afirma  que s’han demanat 
ofertes. 
 
Seguidament, el senyor Molina respon la pregunta número 5 indicant que la resposta és la mateixa que la 
que va donar en el Ple anterior. 
 
A continuació, el senyor Alcalde respon a la pregunta número 6, afirmant que efectivament es va seguir 
tot el procés. 
 
Pel que fa a la pregunta número 7, el senyor Alcalde, contesta que sí, que es va comprometre a treballar 
per aconseguir unes millores de sou a les treballadores de les dues escoles bressol de l’Ajuntament. 
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A la pregunta número 8, el senyor Alcalde respon afirmativament, i afegeix que s’ha compromès a fer-ho. 
 
El senyor Alcalde, en referència a la pregunta número 9, afirma que el procés d’adjudicació de l’Escola 
Bressol Sant Nicolau s’ha fet correctament. 
 
A la pregunta número 10, el senyor Alcalde assegura que no coneix a aquest senyors, i que, en cap 
moment va treballar en la comissió de l’elaboració del POUM durant aquest govern. 
 
Respecta a la següent pregunta, confirma que s’està treballant en el tema. 
 
El Regidor senyor Josep Molina, pel que fa a la pregunta número 12, afirma que es respondrà per escrit. 
 
El senyor Alcalde explica que si els Regidors ho demanen tindran accés a tota la informació. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, demana a l’Alcalde que mostri 
respecte. 
 
El senyor Alcalde crida a l’ordre al senyor Rubal per primera vegada. 
 
Urgència 
 
No figurant a l’ordre del dia l’assumpte tractat a continuació, es declara urgent per unanimitat, d’acord 
amb allò que disposa l’article 91.4 del R.O.F.: 
 
“El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i en la seva representació el regidor senyor 
Joan Mora i Buch presenta al proper ple la següent proposta de MOCIÓ PER L’ELIMINACIÓ DE LA 
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL I 
OBERTURA D’UNA LÍNIA D’AJUDES PER ADAPTACIÓ DE L’HABITATGE PER AQUEST 
COL·LECTIU. 
 
Són persones amb diversitat funcional els homes i les dones que formen part d’un conjunt de persones 
que, per raó d’un dèficit o anomalia en una estructura o funció corporal, presenten una absència o una 
limitació en la seva capacitat funcional. 
 
Existeix diferents grups per conformar aquest amplíssim col·lectiu, tot i que la present moció fa referència 
a les persones amb discapacitat orgànica, amb discapacitat física, amb trastorns de mobilitat i persones 
amb mobilitat reduïda. 
 
La diversitat funcional pot ser produïda per un problema en les funcions o estructures corporals ja sigui 
una desviació significativa o pèrdua, per dificultats que una persona pot tenir en el desenvolupament o 
realització d’activitats, o per últim, per problemes que un individu pot experimentar a l’involucrar-se en 
situacions vitals. 
 
Segons l’Enquesta de Discapacitats, Deficiències i Estat de Salut a Espanya (2002) hi ha 33 persones per 
cada 1.000 amb problemes de mobilitat i per desplaçar-se, i 39 persones de cada 1.000 amb dificultats per 
tenir autonomia a casa seva. 
 
Atès que les persones amb diversitat funcional necessiten realitzar obres a la seva llar per adaptar el seu 
entorn més quotidià a la seva realitat funcional. 
 
Atès que aquestes obres són imprescindibles per tal que la persona pugui desplaçar-se i fer les tasques 
quotidianes d’una llar amb plena autonomia. 
 
Atès que les obres de rehabilitació de l’habitatge està gravada per la taxa per llicències urbanístiques, i 
que aquesta s’aplica independentment de la capacitat física de la persona que ho demana, i per tant, sense 
tenir en compte la necessitat d’autonomia vital de les persones amb diversitat funcional a l’hora de 
realitzar les obres. 
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És per això que el nostre grup municipal demana al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer, establir l’eliminació de la taxa per llicències urbanístiques per a persones amb diversitat 
funcional. 
 
Segon, incloure en el pressupost de l’Ajuntament per l’any 2010 d’una línia d’ajudes econòmiques per a 
l’adaptació d’habitatges per a persones amb diversitat funcional per tal de fer-lo accessible i funcional, i 
facilitar la seva autonomia. 
 
Tercer, establir un barem estàndard per acollir-se a aquesta línia d’ajudes tenint en compte els següents 
requisits: 
 

1. Residir legalment a Catalunya. 
2. No beneficiar-se d’ajudes d’altres administracions per la mateixa finalitat. 
3. Tenir el certificat de reconeixement de discapacitat física, de grau igual o superior al 

33% i que superin el barem de mobilitat reduïda. 
4. Que els ingressos anuals nets de la unitat familiar dividits pel nombre del seus membres 

no superin 4 vegades el IPREM de l’any anterior de la convocatòria, ponderat pel 
nombre de membres. 

5. Que totes les actuacions han d’acomplir els aspectes recollits en matèria de supressió de 
barreres arquitectòniques (BBAA) a les ordenances de l’edificació i la legislació vigent. 

 
Quart, instar al Departament d’Acció Social i Ciutadania a transferir una línia de finançament als 
Ajuntament per portar a terme ajudes al col·lectiu amb mobilitat reduïda, ponderant el criteri de 
proximitat i eficiència de les Administracions Locals. 
 
Cinquè, notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Departament 
de Política Social i Ciutadania, al Consell Comarcal del Maresme, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Joan Mora i Buch 
Portaveu del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
Sant Andreu de Llavaneres, 25 de novembre de 2009.” 
 
El senyor Alcalde retira la moció perquè manca informe d’Intervenció. 
 
 

15. INFORMES I PRECS. 
 
El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal de GLL-EPM, demana, respecte l’Ordenança 
de Civisme, informe jurídic, informe del Cap de la Policia Local i el text de l’Ordenança. També demana 
al Secretari de la Corporació que llegeixi l’article 102 de l’esmentada ordenança. 
 
El senyor Alcalde no autoritza la lectura de l’article. 
 
El senyor Rubal formula els precs següents: 
 
“Al Ple d’octubre es va aprovar per unanimitat una moció per recuperar el 2010 el servei de menjador al 

Casal de la Gent Gran durant els períodes de vacances. Es va parlar de l’estiu, però crec que durant el 

debat va quedar clar que l’esperit de la moció aprovada era que sempre s’oferís aquest servei.  
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Ara arribem a les vacances de Nadal i ens trobem que segons la revista del Casal de la Gent Gran, es 

torna a tancar el servei de menjador des del 27 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos.  

Li prego, senyor Graupera que, com a regidor de Benestar Social, disposi allò necessari per tal que el 

menjador del Casal de la Gent Gran ofereixi el servei per a aquelles persones que el puguin necessitar 

també durant les vacances. Entenem que no és un problema de diners, sinó de voluntat de servei. 

El senyor Alcalde afirma que el menjador no es tancarà. 
 
Per com porta les coses, senyor alcalde, sembla que funciona vostè en clau de premsa més que amb sentit 

de poble. I com va anunciar fa uns dies, ara es treu de la màniga una comissió de seguiment del cas 

Pretòria. Quan els regidors li demanem que ens tingui en consideració, és per a que compti amb 

l’Ajuntament quan actua com a alcalde. De comissions ja tenim unes quantes i algunes inoperants. No 

sabem si vol seguir les passes del jutge dia a dia, però no entenem quin seguiment vol fer del cas Pretòria, 

un assumpte que està subjúdice i sota secret de sumari, com no sigui el de donar-nos un resum de les 

seves intervencions davant la premsa cada vegada que apareix en els mitjans de comunicació.  

No cal una comissió, cal voluntat. Si vostè té informació important, ens té a ma permanentment per 

convocar-nos, que és el que no va fer quan tocava. 

Miri, per a ser positius, li prego primer que sigui prudent, segon, que sigui discret per no afectar més a la 

vida diària de l’Ajuntament i de Llavaneres i, en tercer lloc, que no es compliqui l’agenda amb més 

comissions que no serviran per res més que per sortir vostè als diaris i per continuar amb el nom de 

Llavaneres en primera línia. Aquesta presència afecta la imatge del poble i complica la feina dels 

treballadors de l’Ajuntament. Quan tingui coses importants a comunicar o a discutir, convoqui als grups 

municipals i parlem. I no cal cap comissió.” 

 
La senyora Carme Bastida i Marco, del Grup Municipal del PSC-PM, es dirigeix a la Regidora 
d’Urbanisme per fer-li saber que hi ha unes rajoles aixecades davant dels pisos Tordera. 
 
També vol fer constar que el poble està brut. 
 
La senyora Bastida prega que es convoqui els Grups Municipals amb antelació i demana al senyor 
Alcalde que no ho justifiqui al·legant que històricament sempre s’ha fet així. 
 
El Regidor senyor Joan Mora i Buch, del  Grup Municipal d’ERC-AM, felicita als membres del Museu-
Arxiu i al Regidor de Cultura pel DVD “Mirar Enrera”. 
 
El senyor Mora es congratula de la doble direcció de l’Avinguda Verge de Montserrat. 
 
Recorda que hi ha un Pla Local de Joventut, demana que es desenvolupi i pregunta si aquest any es farà 
Fira de Nadal. 
 
També menciona el fet que el Grup Municipal de CIU va votar a favor de les modificacions del ROM per 
tal d’introduir i regular mecanismes de participació ciutadana que es van acordar en el Ple celebrat el dia 
5 de març de 2008. 
 
Per finalitzar, el senyor Mora vol deixar constància que el seu Grup vol una ordenança de civisme. 
 
El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, recorda la moció aprovada en el 
Ple anterior per donar compliment a les mocions. 



 22

 
També vol recordar la moció aprovada en el Ple anterior per la qual es sol·licitava informe de 
l’Interventor del cost, per tots els conceptes (sou brut, Seguretat Social, despeses de representació, dietes, 
viatges, etc...) des de l’inici del mandat fins a 30 de setembre, dels regidors en dedicació exclusiva, es a 
dir l’Alcalde i la Regidora d’Urbanisme. Afirma que no se li ha facilitat aquest informe, reitera la seva 
petició. Recorda que es va aprovar que se li facilitaria abans del 16 de novembre. 
 
El senyor Bartomeu afegeix que amb rancúnia no es pot fer política. 
 

 
Essent les 23,35 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe. 

 
 


